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BOLETIM INFORMATIVO
Palavra da Direção
Mais um semestre letivo se iniciou. Repetimos os rituais e
tarefas que são características deste período: elaboramos os
planos de ensino; preparamos o ambiente para a chegada dos
alunos; realizamos reuniões pedagógicas. Apesar da cadência
das atividades que são retomadas a cada semestre, a sensação
de renovação se sobrepõe à repetição e permite que a nossa
instituição de ensino se configure como um ambiente inovador de
aprendizagem. O encontro de professores com os novos alunos é o impulsor de
novas ideias, novas histórias, novos projetos. O reencontro dos professores com
os alunos veteranos reafirma que os caminhos trilhados são profícuos. Boasvindas aos que regressam para continuar a jornada e para os que a iniciam
agora!

I SPAP

Durante o recesso escolar, ocorreu a I Semana de Planejamento e
Aperfeiçoamento Pedagógico, evento que visa o desenvolvimento profissional
do corpo docente. A programação teve como destaque a palestra da professora
Doutora Silvia Helena Nogueira, que compartilhou com os professores da Fatec
Pindamonhangaba seu conhecimento e experiência em metodologias e técnicas
pedagógicas para ensino superior. Também foi conduzida a Oficina de
Preparação de Aula pelas professoras da unidade Monica Franchi Carniello, Ana
Paula Bleck Duque, Claudete Oliveira Kenvyn e Luciana Tomé. Um curso sobre
uso da Plataforma Moodle como recurso complementar de ensino e outro sobre
Currículo Lattes foram ofertados aos docentes. A abertura do evento contou
com a presença do professor Dr. André Macedo, novo coordenador do Ensino
Superior do Centro Paula Souza.

Highlights
Fatec Pindamonhangaba participa de inauguração
do Polo de Robótica da Gerdau em São José dos
Campos em 20/junho/2017. A ação é resultado de
um esforço de aproximação entre a instituição de
ensino superior e empresas que tem rendido
frutíferas parcerias.
O ESCRITÓRIO DE CARREIRAS, atividade integrante do projeto de
permanência de talentos, agora possui uma sala de uso exclusivo, ao lado da
biblioteca, na qual a professora Maria Gabriela dos Santos de Oliveira realiza
o atendimento aos alunos para fins de orientação profissional.
Foi realizado o evento Café
Tecnológico para aproximar
empresas e instituição de
ensino, com o objetivo de
firmar parcerias entre as
instituições.
Na
Semana
de
Integração, os alunos
ingressantes entraram em
contato com a direção e
coordenação dos cursos
por meio de conversas,
nas
quais
foram
apresentadas informações
sobre a rotina acadêmica
e fizeram um tour pela
unidade.

Trabalho de microscopia
realizado
pela
professora Gisélia Alves
de Souza foi destaque
da capa da Revista do
Centro Paula Souza de
julho/agosto.
http://www.portal.cps.s
p.gov.br/publicacoes/re
vista/2017/edicao-59julho-agosto.pdf
A 11ª Feteps (Feira Tecnológica do Centro Paula
Souza) incorporou as tecnologias de informação e
comunicação na sua realização para realizar sua
primeira edição virtual. Os alunos Tuane Stefania Reis
dos Santos e Lucas Neves Baptista apresentará o
projeto “Software para Ensaio Jominy”, sob
orientação da professora Ana Beatriz Ramos Moreira
Abrahao.

